
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Preimpresión dixital Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG02Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0872 Ensamblaxe de publicacións electrónicas 72022/2023 213213

MP0872_14 Preparación dos ficheiros 72022/2023 3030

MP0872_24 Publicacións multimedia 72022/2023 6161

MP0872_34 Publicacións web 72022/2023 6161

MP0872_44 Libro electrónico 72022/2023 6161

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA GAYOL GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Contextualización do contorno produtivo: A presente programación didáctica correspondese co módulo formativo Ensamblaxe de Publicacións

Electronicas do Ciclo Medio de Preimpresión Dixital que se imparte no CIFP COMPOSTELA, en Santiago. Polo que na área de influencia,

deberíamos falar de duas zonas, unha inmediata da comarca de compostela con un radio de aproximadamente 40 km e outra máis amplia

abarcando parte da provincia de Ourense e de Lugo, e a metade norte da provincia de pontevedra. Na área de influencia do instituto encóntranse

case a metade das industrias de Artes Gráficas de Galicia, unhas 300 e preto de 2000 traballadores.

Na actualidade o CIFP COMPOSTELA conta con moitas empresas, que colaboran ou colaboraron acollendo estudantes para a realización do

módulo de formación en centros de traballo (FCT). Dentro destas, temos empresas con actividades: editoriais, publicidade, deseño gráfico, prensa,

talleres de preimpresión e imprentas.

Tipoloxía do alumnado: A tipoloxía do alumnado é moi heteroxénea ao ter distintas procedencias xeográficas, normalmente nun entorno no que se

mesturan a orixe rural e a urbana, e con distintas bagaxes culturais.

Lexislación: O Diario Oficial de Galicia do Luns, 26 de novembro de 2012, publicou o DECRETO 224/2012, do 18 de outubro, polo que se

establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en preimpresión dixital.

Contextualización do módulo: O desenvolvemento deste módulo faise en 213 unidades lectivas de 60 minutos distribuídas en 7 sesións semanais o

longo do curso.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1  Analizarense os distintos formatos de arquivos usados en publicacións electronicas,audio, video imaxe e texto.Formatos de Ficheiros
para Publicacións
Multimedia.

30 15

2 Realiza  animacións, tendo en conta liñas de tempo e velocidad en función das necesidades técnicas e a sua
finalidade.

Animación de obxetos
vectoriais

30 10

3 Integra a animación coidando a estética, accesibilidade e finalidade.Integración
animacions.

15 10

4 Publica animacións analizando os requisitos da plataforma en que se vai a aplicar.Publicación de
animacións

16 10

5 Analiza a lexibilidade, usabilidade e accesibilidade, aplicando técnicas de edición electrónica.Páxinas Web.Analise
e desenrrolo.

7 10

6 Integra a páxina web, coidando a estética, accesibilidade e finalidade.Integración de páxinas
web.

36 15

7 Publica páxinas web analizando os requisitos da/as plataforma/as en que se vai a publicar.Publicación de
páxinas web.

18 10

8 Realiza maquetaxes, integra e publica paxinas para as converter en libros electronicosEbock,maquetaxe. 46 10

9 Publica eboks,analizando os requisitos da plataformaen que se vai a aplicar e seu o correcto funcionamento.Publicación de eBook 15 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formatos de Ficheiros para Publicacións Multimedia. 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara os ficheiros de imaxe, texto, vídeo e son, para o que analiza a súa composición e aplica modificacións para os adaptar á publicación electrónica que
se vaia realizar. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o axuste das dimensións, a resolución e o modo de cor das imaxes, con adaptación ao modo de visualización.

CA1.2 Aplicáronse tipografías, tamaños e estilos adecuados para os textos, en relación co dispositivo de visualización.

CA1.3 Determináronse nos ficheiros de vídeo o formato, o tamaño e o códec, identificando as características da publicación electrónica.

CA1.4 Aplicáronselles aos ficheiros de son as características técnicas adecuadas á publicación electrónica onde se vaia utilizar.

CA1.5 Elixiuse para os ficheiros o formato final adecuado en relación co produto multimedia.

CA1.6 Convertéronse os ficheiros de vídeo e son ao formato facéndoos compatibles coa publicación electrónica onde se vaian utilizar.

CA1.7 Tivéronse en conta as restricións de uso de imaxes, vídeos, tipografías e textos, como os dereitos de autor (Copyright, Copyleft, Creative Commons, etc.).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Formatos de ficheiros de texto, imaxe, animación, vídeo e son para publicación electrónica: control de calidade.

 Características principais: volume, formato, resolución, modo de cor e códec.

 Conversión de formatos de ficheiro. Compresión e descompresión de ficheiros.

 Dereitos de autor: Copyright, Copyleft, Creative Commons, etc.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Animación de obxetos vectoriais 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza animacións, aplicando liñas de tempo, velocidade e fotogramas, en relación coas necesidades técnicas e a súa finalidade. SI

RA2 - Realiza a integración de elementos para publicacións multimedia, analizando a súa función estética e a accesibilidade da información, e valorando a finalidade
da publicación SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Colocáronse os elementos de deseño na liña de tempo, determinando un secuencial estruturado.

CA1.2 Elixíronse os fotogramas en función da velocidade da película e a calidade de visualización.

CA1.3 Desenvolvéronse botóns para que cumpran funcións estéticas e de navegación.

CA1.4 Elixíronse os efectos multimedia analizando o resultado estético.

CA1.5 Aplicáronse nas animacións os sons e os vídeos cos parámetros técnicos e a calidade requirida.

CA1.6 Elixiuse o formato de exportación da animación en relación coa publicación electrónica.

CA2.1 Elixíronse os elementos propios da publicación multimedia, textos e imaxes, e o formato do dispositivo de saída.

CA2.2 Enlazáronse os elementos de navegación para un desprazamento pola publicación multimedia sen fallos.

CA2.3 Realizouse a edición do vídeo adaptándoo ao tempo, a estética, as transicións e os efectos, con xustificación da finalidade da publicación.

CA2.4 Editouse o son realizando os axustes de tempo e volume, conseguindo a sincronización na publicación multimedia.

CA2.5 Organizouse a xerarquía dos elementos que compoñen a publicación electrónica, con xustificación da súa función estética.

CA2.6 Determináronse os enlaces con valoración da súa finalidade na navegación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Elementos de animación web e multimedia: botóns, ligazóns, hiperligazóns e menús de navegación.

 Vídeo.

 Son: fundamentos.

 Programas de animación.

 Mellora de animacións.

 Aplicacións informáticas de creación de publicacións multimedia.
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Contidos

 Produtos multimedia: DVD, CD-ROM, puntos de información interactivos e presentacións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Integración  animacions. 15

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza animacións, aplicando liñas de tempo, velocidade e fotogramas, en relación coas necesidades técnicas e a súa finalidade. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Elixíronse os efectos multimedia analizando o resultado estético.

CA1.5 Aplicáronse nas animacións os sons e os vídeos cos parámetros técnicos e a calidade requirida.

CA1.6 Elixiuse o formato de exportación da animación en relación coa publicación electrónica.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de creación de publicacións multimedia.

 Produtos multimedia: DVD, CD-ROM, puntos de información interactivos e presentacións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Publicación de animacións 16

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da plataforma na que se vaia aplicar e valida o correcto funcionamento
destas. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación.

CA3.2 Aloxouse a páxina web no servidor remoto, e a páxina quedou operativa e en funcionamento.

CA3.3 Gravouse a publicación multimedia en dispositivos tipo DVD, CD e Blueray para dispositivos de reprodución multimedia, con xustificación dos requisitos da plataforma.

CA3.4 Utilizáronse ferramentas de transferencia de ficheiros, cunha xestión eficaz dos servidores remotos.

CA3.5 Desenvolveuse a publicación con comprobación do funcionamento dos elementos multimedia, e verificouse a súa velocidade e a súa calidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Formas de publicación: DVD, CDROM, libro electrónico, internet e puntos de información multimedia.

 Aloxamento de páxinas web: sitios web. Ferramentas de transferencia de ficheiros (FTP). Dominios.

 Verificación das publicacións electrónicas. Funcionamento de CD e DVD.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Páxinas Web.Analise e desenrrolo. 7

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza páxinas para a web, aplicando técnicas de edición electrónica, e analiza a súa lexibilidade, usabilidade e accesibilidade. NO

RA2 - Realiza a integración de elementos para publicacións multimedia, para o que analiza a súa función estética e a accesibilidade da información, e valora a
finalidade da publicación. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Estruturáronse os elementos básicos da páxina web con establecemento dunha xerarquía de páxina.

CA1.2 Utilizáronse as imaxes aliñándoas e editándoas, mantendo unha estrutura da páxina.

CA1.3 Aplicáronse as táboas tendo en conta as súas propiedades de filas, columnas e celas.

CA1.4 Aplicáronse os patróns, marcos e formularios, determinando a estrutura da páxina web.

CA1.5 Aplicouse o código html de xeito sinxelo e intelixible, e analizouse a súa estrutura.

CA1.6 Realizouse a páxina web con xustificación do deseño estético e funcional.

CA2.1 Elixíronse os elementos propios da publicación multimedia, textos e imaxes, e o formato do dispositivo de saída.

CA2.2 Enlazáronse os elementos de navegación para un desprazamento pola publicación multimedia sen fallos.

CA2.3 Realizouse a edición do vídeo adaptado ao tempo, a estética, as transicións e os efectos, con xustificación da finalidade da publicación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións informáticas de creación de páxina web.

 Páxinas web: características e tipos (estáticas e dinámicas). Concepto de cliente-servidor. Navegadores.

 Linguaxe HTML: conceptos básicos (patróns, táboas, listas, marcos, formularios, etc.).

 Ligazóns e hiperligazóns: tipos e características.

 Tipografía para páxinas web: características (tipos de fonte, corpo, espazamento entre liñas, tipos de parágrafo, etc.).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Integración de páxinas web. 36

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza páxinas para a web, aplicando técnicas de edición electrónica, e analiza a súa lexibilidade, usabilidade e accesibilidade. NO

RA2 - Realiza a integración de elementos para publicacións multimedia, para o que analiza a súa función estética e a accesibilidade da información, e valora a
finalidade da publicación. NO

RA3 - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da plataforma en que se vaia aplicar, e valida o seu correcto
funcionamento. NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.7 Aplicáronse as follas de estilo CSS, e xeráronse tendo en conta a función estética e as técnicas de deseño.

CA1.8 Desenvolvéronse as ligazóns entre as páxinas e obtívose unha correcta navegación.

CA1.9 Desenvolveuse a páxina web cos parámetros establecidos de lexibilidade, usabilidade e accesibilidade.

CA2.4 Editouse o son realizando os axustes de tempo e volume, e conseguiuse a sincronización na publicación multimedia.

CA2.5 Organizouse a xerarquía dos elementos da publicación electrónica, con xustificación da súa función estética.

CA2.6 Determináronse as ligazóns e valorouse a súa finalidade na navegación.

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipografía para páxinas web: características (tipos de fonte, corpo, espazamento entre liñas, tipos de parágrafo, etc.).

 Follas de estilo. Linguaxe CSS.

 Lexibilidade para web. Usabilidade. Parámetros de usabilidade e accesibilidade.

 Aplicacións informáticas de creación de publicacións multimedia.

 Produtos multimedia: DVD, CD-ROM, puntos de información interactivos e presentacións.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Publicación de páxinas web. 18

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da plataforma en que se vaia aplicar, e valida o seu correcto
funcionamento. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación.

CA3.2 Aloxouse a páxina web no servidor remoto, e esta quedou operativa e en funcionamento.

CA3.3 Utilizáronse ferramentas de transferencia de ficheiros, cunha xestión eficaz dos servidores remotos.

CA3.4 Desenvolveuse a publicación e comprobouse o funcionamento dos elementos multimedia, con verificación da súa velocidade e da súa calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formas de publicación: DVD, CDROM, libro electrónico, internet e puntos de información multimedia.

 Aloxamento de páxinas web: sitio web. Ferramentas de transferencia de ficheiros (FTP). Dominios.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Ebock,maquetaxe. 46

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza maquetaxes para as converter en libros electrónicos, para o que analiza as características da publicación electrónica. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as dimensións do lector de libros e adaptáronse as características de formato da páxina.

CA1.2 Analizáronse as dimensións do lector de libros electrónicos, con determinación das imaxes e os elementos interactivos.

CA1.3 Aplicáronse as características tipográficas adaptadas ao texto do lector de libros.

CA1.4 Aplicouse a relación de corpo, lonxitude de liña e sangría, e conseguiuse un texto equilibrado.

CA1.5 Analizouse a necesidade de utilizar tinta electrónica segundo o texto, a visualización e a finalidade.

CA1.6 Elixiuse unha composición aplicando criterios de lexibilidade.

CA1.7 Aplicouse o formato adecuado para a súa utilización e/ou modificación no lector de libros, tendo en conta a relación entre os formatos e o dispositivo.

CA1.8 Utilizáronse as ferramentas xeradoras de EPUB, tendo en conta as súas características e as súas limitacións.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Libros electrónicos: tipos, dimensións e formatos.

 Tipografía para libros electrónicos: características (tipos de fonte, corpo, espazamento entre liñas e tipos de parágrafo).

 Visualización: pantallas. Tinta electrónica.

 Ferramentas xeradoras de EPUB: características e limitacións deste formato.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Publicación de eBook 15

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da plataforma en que se vaia aplicar, e valida o seu correcto
funcionamento. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Gravouse a publicación multimedia en dispositivos tipo DVD, CD e Blueray para dispositivos de reprodución multimedia, con xustificación dos requisitos da plataforma.

CA2.2 Editouse o libro electrónico no dispositivo lector, con identificación das funcións de visualización.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas de transferencia de ficheiros cunha xestión eficaz dos servidores remotos.

CA2.4 Desenvolveuse a publicación e comprobouse o funcionamento dos elementos multimedia, con verificación a súa velocidade e da súa calidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Formas de publicación: DVD, CDROM, libro electrónico, internet e puntos de información multimedia.

 Aloxamento de páxinas web: sitio web. Ferramentas de transferencia de ficheiros (FTP). Dominios.
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MIMOS EXIXIBLES:

Considéranse mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva os establecidos no DECRETO 224/2012.

- Instalación e configuración de utilidades informáticas.

- Equipamentos informáticos empregados en preimpresión.

- Mantemento operativo dos elementos informáticos.

- Preparación dos orixinais.

- Equipamentos e programas de publicacións electrónicas.

- Preparación de equipamentos, programas e materiais para o emsamblado de publicacións electronicas.

- Equipamentos informáticos empregados en  pubicacións electrónicas

- Identificación de ficheiros.

- Conversión de ficheiros.

-Animación vectorial.

-Interpolacións

- peliculas .swf

- validación de animación.

- publicación de animación.

- html.

- etiquetas básicas.

- Extructura das páxinas web.

- Software de creación de páxinas web.

- Motanxe de paxina web.

- Publicación de páxinas web.

- Libro electrónico.

- Software para  creación, maquetación e validación  de libro elctrónico.

- Publicación de libro electrónico.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O 70% da calificación:

   Será a obtida polos traballos, exercicios e probas prácticas.

   Este 70 % consíguese da suma dos seguintes apartados:

       - 30% Traballos e exercicios prácticos.

       - 40% Das probas prácticas.

    - Os criterios de cualificación dos traballos e exercicios prácticos serán valorados por diferentes motivos como:

-Utilización de recursos.

-Adecuación do exercicio según a función proposta.

-Calidade técnica (normas composición, estructura, diseño, creatividade, impresión, ou outras especificacións requeridas).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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            - Nos traballos de grupo serán valorados diferentes motivos como:

              - O traballo en grupo.

- Apariencia, resultado final. A presentación do traballo cos contidos e estrutura marcada.

- A profundización nos contidos incluíndo bibliografía ou enlaces e recursos.

- O coidado na presentación, unha boa maquetación.

            - A valoración dos traballos serán de: 0 (non entregado) a 10 (moi ben). Se cumple con todos os puntos anteriores.

   -NOTA: A non presentación das actividades en tempo e forma non calificará.

O 20% da cualificación

   Activades ou exercicios teóricos.

   A cualificación será obtida a traves de probas escritas  tipo test ou desenrolo de preguntas ou temas.

O 10% da cualificación

   Actitude en clase, entendendo esta como:

   - Atención na clase.

   - Resposta ás indicacións suxeridas polo profesor/a.

   - Asistencia a clase.

   - Puntualidade na asistencia ás clases.

   - Puntualidade nos prazos establecidos para a realización dos traballos.

   - Participación activa, atendendo a capacidade individual. Medida como grao de cumprimento.

   - Relacións interpersoais cos compañeiros de clase.

   - Relacións interpersoais co profesor.

   - Actitude de traballo.

   - Orde e pulcritude na zona de traballo.

O mínimo exixible será de 5 sobre 10 para alcanzar a avaliación positiva.

Nas probas escritas e prácticas farase media  sempre que alomenos un dos apartados  teña un mínimo de 4 sobre 10.

Para acadar a avaliación positiva do Modulo deberanse ter entregadas o 100% das actividades propostas.

Os alumnos que non superen o módulo no periodo ordinario, contan cun periodo de recuperacións en xuño.

Neste periodo deberán facer as actividades de recuperación propostas dos RA non superados ademáis das correspondentes probas prácticas e

escritas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cada un dos exercicios propostos ao longo do curso incluirá cuestións das unidades vistas ata o momento, o que servirá como modelo de

recuperación. Como norma, non se realizarán exercicios de recuperación e cando un alumno/a non poida asistir a un exercicio cualificarase cun 1 e

non terá dereito a realizalo noutro momento. Xa que logo, trátase de avanzar nos contidos e avaliar a consecución dos obxectivos de forma

continua.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando
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aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Cando se produzan circunstancias que dificulten a un estudante acadar os obxectivos propostos ou perda o dereito á avaliación continua, o

profesor proporá as actividades de recuperación que considere oportunas evitando, dentro do posible, o simple exercicio escrito como medio

recuperador e centrando as actividades nos resultados de aprendizaxe non acadados e os contidos mínimos asociados.

En calquera caso, os sistemas recuperadores propostos estarán integrados no propio proceso de ensino-aprendizaxe e, salvo no caso de non

acadar cualificación positiva na avaliación final dun módulo, non se deixarán para o final do período lectivo. Neste sentido, e como se indicou no

sistema de avaliación, cada exercicio proposto incluirá cuestións de toda a materia vista ata o momento.

Cando un estudante acade cualificación negativa na avaliación final dun módulo o docente realizará un informe personalizado que servirá de

referencia na recuperación do módulo pendente.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da programación farase segundo se establece no programa de seguimento do proceso ensino-aprendizaxe.

A avaliación da propia práctica docente farase mediante unha enquisa de satisfacción.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase durante a primeira semana de clase mediante unha proba escrita individual a cada estudante que permita obter datos respecto a súa

situación previa, tanto en canto aos seus coñecementos como a súa actitude.

Os datos obtidos contrastaranse cos obtidos polos outros docentes na sesión de avaliación inicial.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnos/as con necesidade de apoio educativo, o equipo docente do ciclo medio de impresión en

artes gráficas realizará unha reunión inicial nos primeiros quince días do curso para intercambiar a información obtida nas correspondentes

avaliacións iniciais así como a información que resulte do exame dos expedientes dos alumnos/as realizada polo titor ou titora do grupo segundo

as indicacións da xefatura de estudos.

Nesa reunión inicial adoptaranse decisións respecto ás medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas prestando especial atención a:

Dificultades de relación interpersoal.

Dificultades de atención.

Problemas auditivos.

Problemas visuais.

Dificultades de lectura.

Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita.
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Dificultades no cálculo numérico.

Faltas de asistencia sen xustificar.

No caso de que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, trasladarase ao departamento de Orientación a correspondente solicitude

de informe psicopedagóxico e os apoios necesarios para a realización de adaptacións non significativas segundo os modelos utilizados no IES

Leixa.

De todos os xeitos, o equipo docente manterá reunións mensuais nas que se fará un seguimento de cada alumno/a e se adopten as medidas

necesarias para a súa correcta atención.

Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e, de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación

curricular non significativa que se consideren oportunas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A formación profesional non ten unicamente un enfoque laboral; dentro da filosofía de formación para a vida consideramos que os contidos

adáptanse á realidade cotiá cando abarcan os tres eidos de formación persoal, social e laboral, de aí que se busque este enfoque xa especificado

no Proxecto Educativo do centro.

Realizaranse actividades en equipo que fomenten valores como a constancia, a autocrítica, a comunicación, a cooperación, a curiosidade, a

confianza, o diálogo, a autodisciplina, a orde, o respeto, a responsabilidade, a tolerancia, a xenerosidade, e por suposto, a creatividade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Decembro:Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Galicia (Uniter e Coreti)

Xaneiro:Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego ¿AAGG-, Brandía  e Tórculo)

Febreiro:Visita a empresas flexográfcas e serigráficas en Galicia (Valver, Flexgal e Playdesa)

Marzo:Visita Feira de Artes Gráficas  e Multitema (Porto ou Lisboa)

Abril:Visita a empresas en Asturias (Morés)

Xuño:Charla ilustradores/creadores

10.Outros apartados

10.1) -

-
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